
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA 

 

 

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli obchodzone 

corocznie święto wolontariuszy i organizacji, które zajmują się wolontariatem 

na całym świecie. Zostało ustanowione 17 grudnia 1985 roku przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ. 

Celem święta i towarzyszących mu wydarzeń jest między innym uznanie 

i docenienie wysiłków osób zaangażowanych w działania dla innych oraz 

pokazanie społeczeństwu, jak duży jest ich wkład w rozwój społeczny na 

poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest to również okazja do 

promowania wolontariatu oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. 

Każdego roku 5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 

w wielu krajach odbywają się konferencje, warsztaty i inne akcje, także 

o lokalnym charakterze. Inicjatorem obchodów tego wydarzenia w Polsce była 

Sieć Centrów Wolontariatu, która powstała w 1995 roku. 

W Polsce we wszystkich organizacjach pozarządowych, ruchach społecznych 

i religijnych działa pond 5 mln wolontariuszy. Z każdym rokiem liczba 

wolontariuszy rośnie, zwłaszcza wśród młodych Polaków w wieku 18-25 lat. 

Codziennie młodzi ludzi bezinteresownie poświęcają swój czas na rzecz 

potrzebujących osób. 

Światowy dzień wolontariatu to potrzebna inicjatywa, która może pomóc 

uzmysłowić społeczeństwom, jak wielkie jest znaczenie działań 

podejmowanych przez wolontariuszy we współczesnym świecie. Dobrowolna 

i bezpłatna praca na rzecz innych ma szczególne znaczenie w przypadku takich 

obszarów jak między innymi: 

 inicjatywy pokojowe oraz niesienie pomocy humanitarnej i medycznej; 

 działalność w zakresie przestrzegania praw człowieka; 

 pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym; 



 pomoc osobom dotkniętym ubóstwem i z innych grup wykluczonych; 

 działalność na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego. 

Wolontariuszy można spotkać choćby w domach dziecka i hospicjach, domach 

pomocy społecznej czy schroniskach dla zwierząt. Pracują często dla różnych 

instytucji publicznych i pozarządowych organizacji pożytku publicznego, 

a niekiedy podejmują działania o charakterze wolontariatu na własną rękę. 

 

Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, jednak działalność 

społeczna może dać  bardzo wiele. Przede wszystkim satysfakcję z niesienia 

pomocy i robienia czegoś dobrego oraz poczucie sensu i uznanie ze strony 

innych. Badania pokazują też korzystny wpływ wolontariatu na zdrowie 

fizyczne i psychiczne osób, które angażują się w takie działania. 

Wolontariat to również świetna okazja do poznania ciekawych osób oraz 

zdobycia wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które mogą przydać się 

w innych okolicznościach. 

Pamiętajmy, że jedną z cenniejszych rzeczy, jakie można ofiarować 

drugiemu człowiekowi jest serce,  czas, serdeczny uśmiech i uścisk dłoni.  

Leczą często lepiej niż lekarstwa. Święto Wolontariusza to nasz ukłon w stronę 

tych, którzy mimo codziennych obowiązków znajdują czas i siłę, aby pomagać 

innym. Taka  praca jest nieoceniona.  

Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za współpracę i zaangażowanie, 

za Wasze wielkie serca, za to, że poświęcacie swój czas. Życzymy wytrwałości 

i dużo satysfakcji z tego wspaniałego działania, ale także sukcesów w realizacji 

własnych planów i zamierzeń. 

Warto pomagać, dobro powraca. 

 


